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 مقدمه

پالن سرتاتیژک پوهنځی حقوق در مطابقت با پالن سرتاتیژک پوهنتون و با در نظرداشت رضورت های مربم 

و و تحقق دیدګاه و ماموریت پوهنځی  ، ارايه خدمات تحصیلی معیاریبرنامه تحصیلی، تقاضای بازار کار

   است. ترتیب ګریدهپوهنتون 

پالن سرتاتیژیک یکی از رضورت های اساسی هر برنامه است که در آن اهداف و نیازمندی های اساسی برنامه 

تحصیلی مشخص شده و برای حصول آن پالن های عملیاتی و و سایر برنامه ها ترتیب و تطبیق می ګردد. 

سرتاتیژیک وجود داشته مصمم به ترتیب این پالن ق با توجه به رضورت مربمی که به این حقو  پوهنځی

سال  را در پنج حقوق  پوهنځی اهدافگردید. این پالن  پوهنځیپنج سال آینده این سرتاتیژیک پالن برای ا

در آن  پوهنځیاست تا متام نیازمندی ها و اهداف پنج ساله این آینده به تصویر کشیده و سعی گردیده 

 گنجانیده شود. 

 با تعهد در آرزوی توسعه قلمرو دانش حقوقی در کشور پوهنځی حقوق: دیدگاه

آموزش کادر علمی متخصص مبنظور تأمین عدالت و ارتقای سطح علمی ماموریت پوهنځی حقوق: 

 کشور

 اهداف برنامه لیسانس حقوق

I. دانش 

 فراهم سازی محیط مناسب آموزشی جهت ارائه تحصیالت معیاری در رشته حقوق  -1

 آموزش کلی مباحث و اساسات رشته حقوق -2

 املللیآموزش قواعد ملی و بین -3

II. مهارت 

 آماده ساخنت محصل برای انجام تحقیقات علمی  -1

ی و مهارت ها رهربی، کارگروپی، مدیریت بحران ،توامنند سازی محصالن در مسایل مدیرت -2

 مشوره دهی حقوقی

 ارتقای مهارت محصالن در استفاه از تکنالوژی -3

های قضائی محصالن از طریق )تدویر محاکم متثیلی، رسیدگی قضائی، ارتقای مهارت -4

 (یڅارنوال های وکالت دفاع ومهارت



 

III. سلوک یا رفتار 

 حقوق و آزادی های عمومیاز رعایت و دفاع  -1

 ندرفتار قانومنرعایت عدالت و انصاف و برخورداری از  -2

 فساد اداری علیهمبارزه   -3

 حس برابری، انسان دوستی، پاسخگوئی و حسابدهی -4

 نتایج برنامه لیسانس حقوق

 محصل حقوق پس از فراغت قادر می گردد از تا دانش، مهارت و سلوک ذیل برخوردار گردد:

I. :دانش 

 ،حقوق جزا و  محصل قادر  می گردد، تا شعبات مختلف حقوق )حقوق عمومی، حقوق خصوصی

امللل(، مکاتب و نظریات موجود در این زمینه را تحلیل منوده بصورت جرم شناسی و حقوق بین

 عملی مورد استفاده قرار دهد.

 املللی در راستای تنظیم امورات عدلی و قضائی، حل محصل قادر می گردد، تا از قوانین ملی و بین

 حکمیت استفاه مناید. املللی را از مجرایو فصل اختالفات ملی و بین

 های الزم حقوقی را ارائه های قانونگذاری و خدمات ملکی مشورهمحصل قادر می گردد، تا در نهاد

 مناید.

II. مهارت 

 های علمی را با استفاده از محصل قادر می گردد، تا تحقیقات علمی را بر مبنای اصول و روش

 تکنالوژی انجام دهد. 

 برگزاری محاکم، جلسات عدلی و قضائی و حل و فصل  محصل قادر می گردد، تا چگونگی

 اختالفات را رهربی و مدیریت مناید.

III. سلوک یا رفتار 

 های عمومی، عدالت و انصاف را به مثابه قواعد حاکم بر محصل قادر می گردد، تا حقوق، آزادی

 مناسبات اجتامعی رعایت مناید.

 ابدهی و پاسخگوئی را مبنای عملکرد و انجام محصل قادر می گردد، تا مبارزه علیه فساد اداری، حس

 وظیفه قرار دهد. 

 .تقویه روحیه برابری، انسان دوستی، قانون پذیری 



 

 پوهنځی حقوق اهداف اسرتاتیژیک

به منظور تربیه کادرهای مسلکی و متخصص در ادارات دولتی و خصوصی در سطح که برنامه لیسانس حقوق 

ادارات دولتی، نهاد های عدلی و قضائی و سکتور خصوصی رضورت ، ملی و بین املللی طرح گردیده است

پالن سرتاتیژیک اهداف ، وکالی مدافع، مشاوران و کارشناسان حقوقی دارند، بناًء څارنواالنمربم به قضات، 

 در راستای تحقق  اهداف اساسی فوق در پنج هدف ذیل خالصه ګردیده است.پوهنځی 

 تخصصیارائه خدمات آموزشی مسلکی و   اول:سرتاتیژیک هدف 

 به منظور ارائه خدمات آموزشی موثر و تخصصی فعالیت های ذیل باید صورت ګیرد:

  تخصصی سازی نصاب تحصیلی پوهنځی حقوق و مجزا منودن رشته علوم سیاسی از رشته حقوق 

 رانس هاتدویر برنامه های فوق العاده و خارج از نصاب مانند سمینارها، ورکشاپ ها، کنف 

 در پوهنتون کاردان ایجاد محکمه متثیلی برای محصالن حقوق 

  تدویر ګفتامن ها میان محصالن 

 راه اندازی برنامه های رقابتی میان محصالن 

 زمینه سازی برای حضور محصالن در محاکم متثیلی بین املللی 

  تطبیق آموزش با استفاده از تکناوژی و سیستمLMS برای محصالن 

  ماسرتی در یکی از رشته های حقوق مانند حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، تاسیس

 حقوق بین امللل و یا سایر رشته های حقوق بر اساس نیاز سنجی

 توسعه ظرفیت جذب محصل 

 توسعه تحقیقات علمی  :دومهدف سرتاتیژیک 

محصالن حقوق و سایر محققان برای این که زمینه تحقیقات علمی و تولید علم حقوق مساعد برای استادان، 

 مساعد ګردد فعالیت های ذیل باید صورت ګیرد:

  ایجاد ژورنال حقوق و کسب شامرهISSN از نهاد های معترب بین املللی 

 تشکیل هیئت تحریر و رسدبیران 

 تدویر برنامه های آموزشی برای آموزش اساسات تحقیق برای استادان و محصالن 

 ،محصالن و سایر محققان نرش مقاالت تحقیقی استادان 

 ترویج فرهنګ تحقیق در میان محصالن 



 

 استخدام استادان دامئی و ارتقای ظرفیت استادان  :سومهدف سرتاتیژیک 

استخدام استادان دامئی  و ارائه خدمات آموزشی موثر و منظم به منظور برخوراداری از کادر مسلکی دامئی

 فعالیت های ذیل اتخاذ گردد:الزم است تا یکی از اهداف اسرتاتیژک است که جهت تحقق آن 

  استخدام شش کادر علمی دامئی که دارای حد اقل تحصیالت عالی به سویه ماسرتی بوده و از سایر

 رشایط طبق مقررات وزارت تحصیالت عالی برخوردار باشند.

  تطبیق سیستم رتب علمی استادانتالش در جهت 

  تقویه ظرفیت استادان در قسمت تطبیق میتود های جدید درسی 

  تقویت ظرفیت استادان در استفاده از آموزش الکرتونیکی 

 توسعه و نو آوری  :چهارمهدف سرتاتیژیک 

  پوهنځی حقوق جهت اجرای امورات تدریسیاستخدام مدیر تدریسی برای 

  برای محکمه متثیلیاستخدام تسهیل کننده 

  برای کتابخانه حقوقیجدید خریداری کتب 

  فراهم آوری انرتنت کلپ برای محصالن 

 ایجاد کلینیک حقوقی 

 تامین روابط با نهاد ها  :پنجمهدف سرتاتیژیک 

برقراری روابط با نهاد های عدلی و قضائی ملی و نهاد های بین املللی و امضای تفاهم نامه همکاری جهت 

فعالیت ها و ارتقای ظرفیت استادان و محصالن یکی از اولیت های مهم را تشکیل می دهد که مستلزم توسعه 

 اقدامات ذیل است:

 امضای تفاهم نامه همکاری با نهاد های عدلی و قضائی 

 امضای تفاهم نامه همکاری با پوهنتون های ملی و بین املللی 

 ملللیکسب اعتبار علمی پوهنځی از یک نهاد معترب بین ا 

 کسب عضویت محاکم متثیلی بین املللی 

 سهم ګیری در فعالیت های اجتامعی 

 

 



 

 : ارزیابیتطبیق  و میکانیزم 

پوهنځی حقوق مکلف است تا مطابق به اهداف تعیین شده در این پالن اسرتاتیژیک، پالن عملیاتی ساالنه و 

 .سمسرتوار خویش را ترتیب و تطبیق مناید

از تطبیق اهداف اسرتاتیژیک پوهنځی عالوه بر مقامات عالیه پوهنتون، رئیس به منظور حصول اطمینان 

 پوهنخی مکلف به نظارت از تطبیق اهداف تعیین شده میباشد.

تایید شورای علمی  بهحقوق تصویب و  پوهنځیشورای علمی  ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ پالن فوق در مجلس مورخ

 پوهنتون کاردان رسید و قابل تطبیق است.

 

 تائید توسط معاونیت علمی                                                                              حقوق پوهنځیامضای رییس 

 


